
 

 

Vi udvider NGG-familien…er du vores nye kollega? 
Én af Danmarks mest ikoniske og største privatskoler har vokseværk og vi har brug for endnu en 

ildsjæl i vores dejlige SFO og indskoling.  
 

Stilling                         Fuldtid / Ansættelse pr. 1. november 2022 

 

Vi søger en uddannet pædagog til vores SFO, der også har lyst til at fungere som pædagogisk 
assistent i indskolingen.  

Hvis du også har undervisningskompetencer i idræt og/eller svømning, vil det være en fordel.  

 
 

Vi er en hjertevarm SFO og indskoling (0. – 3. klasse) på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG), 
som hver dag modtager en masse glade børn fra vores danske afdeling men også NGG´s internationale 
afdeling NIS (North Zealand International school). Derfor søger vi dig med en åben og naturlig tilgang til det 
internationale miljø, blandet med det danske. 
 
Her hjælper vi nemlig hinanden til at lære nye ting og derfor er det vigtigere for os, at du har lyst og mod på 

at bidrage til et omsorgsfuldt og stimulerende miljø for vores elever.  

På NGG værner vi om vores kollegiale fællesskab, så det er vigtigt at du, som vores måske kommende 

kollega, kan genkende dig selv i disse kvaliteter: 

• Smilende og udadvendt 

• Kan skabe overblik og ro i hektiske situationer 

• God til at lytte og forstå…i børnehøjde 

• Initiativrig og igangsættende 

• En empatisk kollega, der fornemmer hvor der er behov 
 

Vi tilbyder et varmt og personligt arbejdsmiljø på en skole med 
mange muligheder. Vi kan tilbyde dig uddannelsen som livredder 
eller svømmelærer, hvis du ikke allerede har disse 
kvalifikationer.  
 
Om Nordsjællands Grundskole og Gymnasium 
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) er en ikonisk institution i Hørsholm, skabt ud fra en stærk 
historie, visionære tanker og værdier. NGG er i en spændende udvikling med fokus på et nyt domicil, nye 
afdelinger samt et udviklingsorgan, som løbende arbejder med kompetenceudvikling og innovation på skolen.  
 
NGG er en gymnasieskole med en forskole, en grundskole til og med 10.klasse, og et gymnasium (HF & STX) 
samt en anerkendt international skole.  
NGG er først og fremmest kendt for sit høje faglige niveau og dygtige lærere. Men vores særlige historie har 
også skabt fundamentet for vores særlige fællesskab. Ikke kun blandt lærerkollegaer, men også på tværs af 
elever, gamle elever og forældre.  
 



 

 

 

Ansøgning 

Send os din ansøgning til afdelingsleder Maria Cardoner senest den 5. september 2022                                       
på mail: mfc@ngg.dk. / tlf: 31 14 98 49 eller til viceinspektør Joan Trabjerg jtr@ngg.dk / tlf: 21 17 17 87.  
 
Der afholdes samtaler løbende. 
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig.  
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